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ws rozdzi€lnika

dolyczy: odpowiedzi na żłożoDeprz€z wykonawców zapytnnia dotycące przetm8u nieograniczonego na
dostawę i montaż cyffowego aparatu RTG , alak spra\\y G/6|ZP-LĘ0.

1.

Dyt3lic

1.

Pkt. s, 239, 244

zamawiający ftzekuje integracji oferowanego Aparatu RTG ofaz stacji lćkar§kicj z obecnie
użlko\łanym systemem klasy PAcs/RIs Medjnet sp. z o.o. c4 Zalńawiajq(] uz,na rozwiązanie
alternatywnego systeńu medycżn€go klasy
.iako równoważne, w s}tuacjizaof€rowania

o funkcjonalnościach nje gorszych njż obecnie uąłkowany system PAcs/Rls ońzw
pcłni kompatybilnego z oferołanym aparatem RTG i siacją LekaT§Ę o parametrach:
- koniecmość wykonania integracji z system klasy HIs (Kańsoft S,A.) oferowanych systemów
Rls poprz€z prolokoł HL7 cDA,
- oprogramowanie klasy PAcs zgłosu one/7ar€.jestrowane jako wyrób medyczny w klasie llb,
- obsługa DlcoM/work]ist dla ofeiowanych urządzęń będących przedmiotem postepowania z
możliwościąprzyszłej rozbudowy i podłączenia pozosEtych urządzeń diagnostycznych
znaj dujący€h się w placówce.
- obsługa archiwów online iofIli.e dla badań obrazo§}ch,
- §yst€n PAcs muSi wykorzystywać relacyjny motor bazy danych przynajrnniej w zakesie
pżechowywa ia metadanych archiwiżowanych plików D]coM np. sQl/Postgres. BaZa danych
ma być dostarczona wraz z licencjami syslcmu PAcs.
- obsfuga fonnatów DIcoM],0, JPEG, IIFF, BNP dla syslemów PACS o@ dystrybucji
obrazów,
_ system dy§hybucji umożliwia podstawową oblóbkę (zaczemi€nie,
kontrast, obroty,
powiększeDia. pomiary) każdego obrazu na ekanie użytko$,njka
- polskijęzyk uł,tkownikajak i pomocy kontekstowej,
- system wyposażonyjeś w moduł logowania i wyŚwiellania statystyk obciążenia sefwerów
(pamięć, procesor, dyski, ilośćbadań),
- s}sten loguje iwfświetlania statystyk i slanu duplikatorów
- zapetvnienie dostępu użytkownjków szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycaych za
pomocą przeglądarek intemetowych,
- użykownik musiposiadać doslęp z każdego poziomu syslemu dyslrybucji obńzów do systeńu
pomocy opracowan€go tł jęZyku poIskim,
- konjeczność wykonaDia iniegracj i z §yslcmu PAcs z systemem Rls poprzez protokół !IL7,
_ obsługa ]icencji dla Uż},tko§lrikóW w zakesi€
oferowancgo aparatu RTG oraz stacji Lekarskiej,
- system Rls umożliwia jednoczesny wgląd do kilku graflków różnych lckarzy ,/gabinetów.
Możliwośćpneglądania 8ratiku w widok dziennym, tygodniowym. generowanie ; dnrkowani€
listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasotr],m, badall niewykonanych, badan z
przesuniętymi lerminami.
- sy§tem RIs udostępnia funkcję rejestrującą ziecenia na badania dla pacjenów w zakładzie z
moż|iwoścjąwykoTzyshnia listy pacjentów i okr€śleniem kryteriów \łyszukiwania pacjenta
(IlEsEL, nązwisko, numer kańoteki), Rejesrracja badań z uwżględnieni€n danych: data i rodzaj
skierowania, lckal z kierujący, jednostka kieruj ąca, rozpoznanie z uwzględnieniem IDc10,
dla pacjeda kilku procedur
płahik, tryb przyjęcia, tryb wykonania, Możliwośćr€j€strowania
jednocześnie oraz d|a dowoln€j liczby pracowni (system wyświerla komunikat Z ostrzeżeni€m. że
w danyn dniu lub w okrcśtonej prżez operatom liczbie dni w przyszłościpacjenl maumowione
badanie), Podczas rejestracji zlecenia na badanie operator ma możliwośćzdeklarowania czasu
trwania badania (innego niż śandardowo zdefiiiowane w systemie), zarejcstrowania pacjenla
(badania) na prz€dżiał czasoł} a nie konkrehągodzinę (przedział godzino§y, kilku godzinowy,
dzienny) oraz zadeklarowania urz4dzenia, na kórym może być wykonane badanie,
- system Rls udostępnia funkcję \łprowldz€nia wyniku badania opisowego z możliwością
fitTowania zleceń §,g statu§!: badania do opisu, badania w trakcie opis)nvania (system
abezpiecza pfted edyc]ą badania prz€z dwóch różnych lekarzy w lym samym czasie oraz
§yświeila dane uż}tkownjka właśnieWprowadżającego w)nik), badania opisane, badania
zablokowanc, system automal_vcaie zapisuje wprowadzany opi§ \vyniku na forńularzu €o
okrcśloną liczbę §ek nd oraż umożIiwia !tydruk wynik badania dla pacjenta,

PACS,RIS

RlS udostępnia f'unkcję defrniowania wła§nych szablonów wyników (wzorów opisów) \r
posiaci ustrukturyżowanych lomularzy składających się z róaeso rodżaiu pól (m.in, pola
tekstowe. pola numeryczne. pola w}boru.listy rozwijane, pola z datą). wprowadżenia wyniku
badania na podstawi€ gotowycb szablonóW oraz załączania do zlecenia dowolnego pliku
mLllimedidllletso /q iąz3negń / dćn) ln badanie,n,
- wybór badania do opisu z nrożliWością oNalcia obrazu w fomacie DIcoM ] na stacji roboczqi
ż żainstalowanym oprogramowaniem diagnosrycaym, lntcgracja z l€karska stacja diagnostyczną
z poziomu klienta RIs - moż|iwośćotwarcia z poiomu RIS obrazów w przeglądarce
diagnostycznej,
- system RlS udostępnia funkcję naglywanja dla pacjenta za pomoc4 automatycznego duplikatora
płyt wyniku badania pacjcnta (opi§ r- oblazy w standardzie DlcoM ż użyciem bezstratncj
kompreśji JPEG LossL€ss + przeglądarka D]COM) na prycie DVD lub cD z automatycznym
podzia|€m na kilka pb/t cD w przypadku badań tviększych Diż 700MB. Aulomatyczny nadruk
etykiety na płcie zawierajacy: dane pacjenta, badania. pracowni diagnostyczlej, logo pracomi,
kodu krcskowego badania, Wydanie polecenia nagrania pł}ty zxrynikami badalia pacjenta musi
być noż]iwe z dowolnej stacjiroboczej pracującej w Systemje.
- systcm RIS umożliwia dostęp do archiwalnych wyników badall orazmożIiwośćich wydruku.
Możliwośćpodglądu danych zlec€nia na ekranie wprowadzania sYniku beż koni€cznościjego
zamykania w za]cesie danych osobow_vch pacjenta i danych zlecenia- Dostęp do poprżednich
badań pacjenla beż konieczności przerylvania opisu badania.
- system

odDo§i€dź;

Zamawiaiący dopuszcża,

2.

p!!4!li! - Dot. zalącznika nr lA do slwz ust.Ipkt3.
czy Zamawiający dopuścizaolerowanic wysokiej klasy aparafu rt& w którym seD€fator
imego wylwórcy niż mechaniki, ale cały system został skonfigurowany prz€ż

l

rlg je§t
producenta i

objęt} jednym, wspóInym ceńyfi katem cE?
W zamian chcie]iby§ny zaofeiować Państwu bardżo ważną i istotną funkcjęjakąjest
autotracking (nadąźnośćprz€suwu lanlpy za stolem i Statyw€m plucnym),
Czy w związk\! z powyilszym Zamawiaj_acy zgodzi się wprowadzić punkację za opcję

autotrackingu?

TAK -autotmcking - 20 pkt
N]E -brak autotrackjngu- 0

pk

odDowiedź:

Zdmx\^iając) polonJwia lapi.y

slu Z

bez

7nL1,

3, p!!!i!

- Punkty od ló2 do 237.
czy Za,nawiaiący dopuściZaoforowanie rozwiązania i uzna za spełrione wymaganiajcśli of€r€ni

dostarczy stację lekarską, której oprogranrowanie posiada następując€ funkcjonalności.
Proponowan€ oprogramowaniej€si
w pełni kompatybilne Z posiadanyn j używanym przez
Zamawiająceso oprogńńowaniem zainslalowanym na stacji lekarskiej,
l,D,

l

oprcqranowanic stanowiace wolnostojącą stac]e diagno§tyczną

2

Bezterminowa liccncia na użvtko!vanic oprogramowania stacii diaqnoslycznej
orwieranie badań CR/DR^JS i wyświellanie ich na monitorach diagnostycanych
systen pozwala wyświetlacjednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego
pacienta
oprogumowanie przcchowujące lokalnie danc obrazowe ibazę danych wykonanych

.l
5
6
7

oprogamowanie zapewnia wyświ€tlanie listy rłszy§lkich poprzednio wykonanych badan
Dacienta. kófe sa Drzechołrywane lokalniei
Aplikacja sĘcji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najnmiej poniższ€
- imi9 i nazwisko pacjellia

rodzai badania
lnterface ułlkownika oprogramowania medycznego stacji zawiera system pomocy
-

s

tjżytkownik nla doslęp ż każdego pozioll]u aplik6cji §tacji diagnostycznq do systeniu
pomocy! oblj m Lrj aceso następllJącc lcmaty:
jak korzystać z Sysienu ponrocy
- opi§ wsz}slkich doslępnych nal7edzi i mctodyjakje slosować

9

-

l0
lI
l2

nawigaciapo systemie

wyszuki§,anie badali
odcz}lywanie, modyfikacja, poróWnywaniebadań
\Vydruk badań na kamerach cyfrolvych poprzeż DlcoM Prinl
Funkcja modyfiko\ł,ania pżez
zawartycb na wydruku
Drukowanie obreóvbadania na papierze w min. Daśępujących t ybach i z
uwzględDieniem następujących funkcji:
- funkcja drukowania atryb0tów badania; min_ imienia i naaiska pacjenlź, daty badania,
-

u@

daty urodzenia pacjenta,

- funkcjadodania dowolne8o tekstu do drukowanego obrazu,
, funłcja podglądu w}druku,

lworzenie szablonóW rozk]adu Wydruku z akresem od 1x] do 4x8 obieków na wydruk,
i śieciowym duplikatol7e na płyte CD i DVD
obra,ó§ \_vbrancso płcj€Dta w i'oln.rcjc l)lCOM lvmz z plżegladalką DICOM
unlchanriajaca Sie a,lrdnat}cznie na kónrputerze k]asy PC
Hierafchiżacja waznościobrazów _ minimum lnożliwośćzarnaczenia wybranego obrazu
w badaniu iako,.istotny"
Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami
w badaDiu v€dfug minimurn poniższfch metod:
-

]3

I.1

l5

ló

Nagl]$anic nt ]okalnej naglywntcc

wyświetlanie badań na dostępnych monitoróch w ńźnych trybach, min. tryby:
-

pojedynczy moniiof - na każdym monitorze wyświetlane są rózn€

badania,

-dwamonitory
17

na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie;jeżeli
doŃpnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obraźry z
badaniŁ
Moż]iwośćw}łaczenia (ukrycia) pasków nauędziowych na ekanach monitorów

l8

wvświet]aiac!ch obrazy badań
Prz-eg]ądarka animacji. lunkcjc min.i
_

usra!vienia prędkości anin]acii,

-

ustawier

e

przeglądania an'macjiw pętIi,

Zniana kierunl-u animacji.
Funkcja przemieszczania ied,"-cji łs/łstkich adnoracj i wpro\ł adżonych przez

-

20

2l

22

2j

Funkcia \\a,ślvieileniarLlkn cia danych d€n]oelafi cznvch Dacienta
Funlrcia wyświetl€nia./ukrycia adnotacii wDrowadżonych Drzez ualtkownika
Funkcia ł./ostrzania kraw.dzi w obrazie
Funkcja powiększania obrazu, min,:
- powiększanie slopniowe,
- powięksżanie tylko *skaZ.ąnego obszaru obrazq
powi9kszenie |: l (| piksel obrazu ńwna się i€dnemu pik§elowi ekran,l)
Metody obliczania wańości pikseli przy powięksżaniu obrazu. min,:
- rep]ikacji pikscii.
-

)1

-

inteĘolacii.

25

]6

Funkcja dodanie do\łolncgo lcksrU do obla7u badania
o d]ugośc] nrin. l6 znaków

FLlnlrc]a dod].ia §trzalki do obrazu lradanid
Pomial odlcglości pot]rjedZY dwon]d punktanri

2E
29

ia obrazie

30
]]l

Funłcja usunięcia adnotacii wprowadzonycb prZ€Z uz},tkownika
Fuokcia obrotu obrazu o 180" oraż o 90" stopni w l€wo/w prawo
Funkc]a kali]rracj i obrazu { celu plas,jdłowego wyślviell3nia W.]dości odległoścj
pomiędzy dvonra punktanri kaliblacia pliepro\!adZona plzeZ użr-lkoWnika M,zględenr

i2

Zapisywa|ie w},bran}ch znrian obraZu badania wprouadzonych pr7eż uz}tkownika, min,

oblaz (.p,

_

Zapis}wanic Znia| geolrefii

-

zapis),tanie powiekszenii obra7u.

obrolLl),

adnola.jj rv|lo\yadzon]ch p.żcz użytko\ynika (np, ponriarv. kar],. Slrzalki),
Funkcia w},n!jctlenja ń9ów DlCONI j ich §ańości (]la \!brancso obra7u bada a
oznac7enie obszafu żaintcrcsola|i]] o ksżlalcic ]o]a. e ips\ $TaZ ż infi]nnacjanri:
_ po,!icrżchnia region! zaiitclcloiania.
- zapjs),$,anie

3:1

leJl

i

.. l'

,,.. ,'l',cl s ,c ,ł i.

- odch!,lenie Standardowe waltości piksc]i (różnica pomiedz} ślcdnia a maksyna]ną
nrjnnnalna §al,tością pikseli § legionie zainLereso,Vania),
Inwersja poz}.tyw/negatyw W obrazie badania
litnkcja ]mporlolvanii obrazów do badania. mjn,:
, nnpo ko]oroilego lLIb nloDochromat_vcznego lonnatu IIFF.
itrport ko]olo}cgo ]ub monochruDral}cznego fonnatu JPC.

]5

Jó

]

- ]mpolJ obrazu do nowei §erji.
Funkcja tworzenia badania pod§umonLljącego ża\ickjacego kopie obrazów z M,jęcej niź

31

Dostęp do systenu stacii tylko po uprzednim zalogowaniu sie
oprogamolvanie Stacii diagnosł,c7neJ za re] eślo\lanej ako ,v,v,lób nedycżn} \ k asje
min l] a lub posiadajace ceĄl'ikal c! v!laści\w dla Llrzadżeji]oprogramoBania
mcdycz]ego w kIa§ic n]i|, ll a §nvierdzaj.tc) zgodność oprosrano{ania 7 d}rekt},wa

38

]9

9]]42]FfC
odDołiedź:
lamawiajac! dopuszcia

p]liqi9 Za|ącżnik nr lA Pkt 58
Ptełlc.niki oale do \lej,owlnid |j,śókościq,/all
,{,

ald: Llo.|,u!nnnk] hanllców hldfu z obx stron shlu

Pro\]n]} o dopuSzczenjc stołu Z przełacznikanri nożn}mi Zjedncj 9trcn), (przodu) do slcro{ania
\\y§okościa S1olu oraż do ż\ya]nialia hamulcó, blatu stohl oraz dodatkolvo wyposażon), w prżelaczniki
leczne unoż]iWiajace sierowanie tyni ruclrani,
odoorriedź:
Za]n a{ i!il]c}, dopLlszcża,
5.

D!|3!ir

Zalacżnik nl

|Ą

Pkl 62

SlojakZdctclśolelnLllnoż]iłiajac)ly}konr$aniebal]anpronjenielnpiollou)nripożion]ym
Pkl,64

góra dól ]ub
Iko§rą \ zlkres]e l}rin ljo] 9()o TAl(,NlL
\ł' z§iqzku z tv , iż Zamawiajac\ \ł pkl, 6ł dop!§7cza moZIi\Ąość zaorirowania lub nie funkcjonalności
poch.-lania dctckt(n,a w Sta§wie do po7.\cji poziomej ] $)kony\yania,dieć wiazka pionową córa dó].
Poch}]ell]ć dcleklora do pozyc]i pozjonrej. nroż]Nlośćwykoiania zdjeć wiazka pionoWą

plosim) o llod)"fikac.]e ZapiSu

Z

puiktll

ar2

który]esl cześciolvo po$,ieleniem zapisu z pkt.

ó.{ na

Pkr, 62

Sloiak Z delektor.ln unrożlnyiajac_v §_akon},wanie badali plomicnjem pożionlym
odDoiviedź:

Zama§ia]ac! w!,krćśl,rpozycje

6.1

q zalaczniku ] A. pożoslawjaj,tc

,l.ymagan}, zapiS

W z\riazku Z po\ł)źsż)m Zanlawiaiac) \ploMtdza następuiacc znrian)
W żalqcznjku nl l A podtabe]a:

$ pkt

62.

i

Nic spclnicnje chociażJednego \larunkU I.TAK _ \!arunek \\_vnlagan}" ( za \!},iątkien poz}cji:,1l5ji 59;
ó4l 85: l0-1; l]7] lub nie §]pchicn]c jaki.,ikohlick poz}cli \! ofttnicj ko]umnic tdbcli\poNodule
l)]a U/|an]l ofef\ 7a 7aodna z neścia SlWZ. W)kona\!ca W]njei] zaolilownć ptodLlkt §pełnjaiący
w§7!Stkie palamelr! qmnicżlle

t-lWACA:
_*ie Spelnienie

wtlunck w)magany'' ( za w)jatkicnr poż]cji] 4j 5:l 59]
poż)cii
lie \u},pełnienie.jakicjkolWick
w oslahici kolumnic tabcli spowoduic

chociażje(hego Warunku ,.IAK

8_\] l0,1] l27) lub

Dla użnania olcrt} za zgodnq

7

$s4!1l(ic palam.Ą gl.aniczne,

-

treścią slWZ. \ł\ kona,vca \ynr]en 7aofelować produkt §pehriajac}

W SlWZ:

Dżrametr! techniczne
Zan]a,liaj3c} oceniać bed7ie kĄ{eriurn pammetry lech|]czlo_Llź}tkowe W opalciu o iltbrnacje zawarte
!r folmular^l pimnletlót leclljljczn]-ch (Z.ił tj ]^doslwZ)ZgoLlnicZponjż\żatabcla,

Pammetl pUlrkto\vany

wynagania ogólne
l)etektoly cyfi,oNe wvprodLlkowane przez
ploducenta aparafu co znajdzie potwierdZenie
znan]l(nlowci dctek1{ ]\y,
Podłć poh!ierd7en je w oryginaln}ch.
oficiahr}ch n]ateliałach ploduce|la wraz z
l]unlacżcnicnr na jez}k po]§ki,
na 1ablicżcc

T,ĄKł\J]E

TAK 20 pkt
NlE 0 pkr

sról diagnostyczn]
sz.rckość b]atu stol

: ]5

> 85cm

cnr

Pyełacziiki rec7ie do *elos,ania §\sokościa

<

,l,AK/NIE

TAK ]0 pkt
\IE 0 pkt

T,\K]NlE

TAK - 5 pkl
NlL - 0 pkl

ol?z do z!\,a]niania hanrulcóiV blafu Slo]u
statyw §tojak plucny
Poc]r)lenie delektora do pozrc]i poziofirej.
5lo1u

możliwość!\),kona.ia Zdięć iiażką piono\\,ą
dół lub ukośna lv /akresie min
l5"l l90"

góru

Cyfrowy detektor DRw stol€ diagnos§cznym

- l0 pkl

85cn-0 pkt

kon§tlukcja obUdo\ł} detekiora
zape\łniająca ochronę prz.d $,n ikan ienNrody i
p}łu lnin, lP5ó, pot\łierdzona infbrmacjąna
Zaawan§o*aDa

'l'AK 10 pkt
NlL 0 pkl

TAK/}I]E

wie (rlojitU pIUr n}m)
/aawan§o\yana kon§n Llkcja obudowy detektora
,apewiiająca ochrole pIZe| wlikaniem \od) i
T^K,NIE
py]u min llr5ó, potwierdżona infornracją na

cylro$) deleklor DR s ilal)

KONSOLA TECHNIKA APARĄTU RTG

TAK,

NlE

l0 pkl

0 pkt

sZTUKA

\,]ożjiwośćed!,cji lllod\fika.,ii i zapisu
plo1okołów badań lcntgcno,!sk]ch przez

tjź)tko§llika. $, szcż.gólności ]lozl j\tość
edrcji, mod)fikacji i 7apinl wilunkó\t

ck{o,rcji(kV. mA
S}slenru

ms. \!)ból

l(!noł"komój

s}bó. dodatkowej filtracji.

TAK,

TAKł!lE

NIE

pkt
pkt

5

- 0

ognjsl$. ^!c.
odległościi pożycii lanrpy wżg]ędem
delektora) oraz paralnetl ó,! (l!aluików)
plzelwarzan]a obraZu
Ma](§ymalna i]ośćpunktó§ (]0), olrz).ra ofeń! tego W}kona!vcr,. któr} zaoi'eruie Wsz}§tkic ocUnrare
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Kompuler Slacji iechnika ded}ko§an)- do oi'erowanego aparatu, taomputer kla§y PC z parametramj
n]ininrum: ploccśo.i5. pan]icć 8 G8. d)sk SsD ]niIr, ]50 GB, nagl)warka CD i DVD umożliuia|,lcJ
naglanie plltt 7 obla7anri pacjenla w §tandard7ie Dl('ONl, m)§7, k]a\riatula. system opcracin) z
grat]c7n}!n inlertĘSen] U7_Ylko$nika. gwalancja ó0 ln]es]ec\ 7 7achowa.iem d}§ku
ProSinrr o dopusżcże.ie(led)k0v!.]|ci plzeż pfuducerrla slaciitechnika o naslepując},ch paranrenach:

Ko.rputer tlP, lnte] Cole l_\ ] ! Gllz. t CB RAill, tlDD 500GB. eklan dotJ-ko!!} LcD 2]"
lragr}lvalka CD i DVD u]nożliwiaiaca nagranie pt}l} z obrazanri pacj€nta,r smndardzie DlCONl. n]}sz,
kIawiaturd. s)ścm opcldc}a.} i slafic,i]m ]nt.lt'cj§.m użylko\n]ka. Cwaralrcia lnin, j6 nlie§iecy
Po\yzsza konfiguracj3 ottfo\łatra przez producenla aparafu ltg żape,vnie wydllna i b.żawaryiią pmce
urzadzellia jako ca]ości,
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